
Z Á P I S 

Z 18. schůze územní skupiny č. 5 dne 6. 3. 2018 

 

Přítomni:  Ing. Petr Vodrážka, Ing. Irena Sokolová, Vladimíra Hrušková, Marek Šmída, 

Martin Novotný, Ing. Zdeněk Solfronk, Ing. Pavel Kolář, Mgr. Ivan Nadberežný 

Nepřítomni:  Mgr. Libor Moravec, Milan Maroušek, Bc. Jan Mádl, Zdeněk Lanz, Ing. 

Vítězslav Velát 

Hosté:  Ing. Roman Braný (ředitel společnosti FCC České Budějovice), Radim Kolář, Dis. 

(regionální vedoucí obchodu pro jižní Čechy FCC Česká republika), Jan 

Pikous (zastupitel mČB), Radim Vrobel, Petr Kubát (ÚzS 3 Vltava) 

Program: 

1. Skupina předložila zástupcům společnosti FCC problémy týkající se třídění odpadu, 

které dlouhodobě řeší: 

a. časté přeplnění kontejnerů 

b. malé otvory na plasty 

c. nepořádek kolem kontejnerů 

d. často nevhodné umístění kontejnerů 

e. nedostatečná informovanost o svozech a umístění kontejnerů 

2. Zástupci společnosti FCC skupinu informovali, že je dnes velký problém s výkupem 

separovaného odpadu. Až 67 % plastů je neobchodovatelných. Do budoucna může 

nastat problém s financováním. 

3. Problém s malými otvory u kontejnerů na plasty se postupně řeší. Při repasu starých 

kontejnerů se vyřezávají větší otvory. 

4. Plánuje se pilotní projekt (možná září tohoto roku) na individuální svoz separovaného 

odpadu. V oblasti Mladé budou rozdány svozové nádoby na papír a plasty přímo 

k jednotlivým domům, obdobně jako na bioodpad. Postupně by se měl systém 

rozšiřovat do dalších částí města. Skupina tento systém vítá a dlouhodobě prosazuje. 

Zapojení do systému bude dobrovolné. 

5. Tento rok spustí společnost FCC novou aplikaci, kde bude k dispozici interaktivní 

mapa s umístěním kontejnerů a dny jejich vývozu. Skupina doporučila přidat do 

aplikace i data mobilních sběrných dvorů. Aplikace by měla být přístupná na 

webových stránkách města i FCC.  



      Dále FCC přislíbilo, že nám poskytne nebo dá na svůj web současné tabulky se svozy, 

které má k dispozici. 

6. V jarních měsících, při blokovém čištění, budou uklizeny i stanoviště kontejnerů na 

separovaný odpad a to i s nadzvednutím nádob a úklidu pod nimi. 

7. Skupina upozornila na problém s vytékáním tekutiny z vozů na bioodpad. Tento 

problém se již řeší a při nákupu nových vozů je s ním počítáno. Dva nové vozy již 

mají uzavřenou spodní vanu. 

8. Pokud by byla od občanů potřeba velkokapacitního svozu bioodpadu (např. z vilových 

čtvrtí či zahrádkářských kolonií), město je může u FCC objednat. 

9. Diskutovalo se také nad změnou typu kontejnerů. Ty se spodním výsypem se obtížně 

vyváží a při tom vypadává i část odpadu mimo vůz. Jsou ale velkoobjemové a 

kompaktnější než s horním výsypem (jako na směsný odpad). Ty se naopak snadněji a 

rychleji vyváží. Bylo by vhodné informovat se i v jiných městech, která používají 

kontejnery s horním výsypem, o výhodách a nevýhodách. 

10. Skupina doporučuje zlepšit estetičnost kontejnerů a míst, kde jsou kontejnery uloženy, 

např. zástěnami, výsadbou keřů kolem, dlážděním pod kontejnery, řízené grafity. 

11. Zástupci společnosti FCC vyzvali skupinu, aby je kontaktovala, pokud budou mít 

podnět na nedostatečné rozmístění kontejnerů, odpadkových košů nebo na jejich lepší 

umístění. Mohlo by se jednat např. o nově rekonstruovanou ulici Otokara Březiny. 

12. Skupina také dlouhodobě kritizuje nedostatečný vývoz košů v okolí Velkého a Malého 

jezu. Od března bude nastaven vývoz častěji. 

13. Dále byla diskutována problematika psích exkrementů. Po městě jezdí speciální 

úklidové vozy, vysavače, které je sbírají. O trase rozhoduje magistrát města. Stejně tak 

i s rozmístěním zelených košů se sběrnými pytlíky. 

V Českých Budějovicích dne 13. 3. 2018 

 

Zapsal: Ing. Petr Vodrážka 

 

Zápis byl po úpravách rozeslán 13. 3. 2018 členům skupiny k připomínkování. Ty lze uplatnit 

do tří dnů od odeslání. 


